Programregler för medverkande i Rundradions andaktsprogram
Också för andaktsprogrammen, liksom för alla program i Rundradion, gäller "Regler för
programverksamheten vid Rundradion ("programreglerna") i tillämpliga delar. Dessutom gäller
följande specialföreskrifter för andaktsprogrammen:
Specialföreskrifter för andaktssektorn - antagna av Rundradions övervakningsorgan den 9 mars
1985
§1
I andaktsprogrammen har de som medverkar full frihet att framföra sin åsikt i trosfrågor. Det är
alltså tillåtet att lyfta fram också sådana trosuppfattningar som inte omfattas av andra. Det är
däremot förbjudet att angripa eller förlöjliga andra tolkningar och trosuppfattningar.
§2
Då man i ett andaktsprogram behandlar strömningar i tiden och aktuella debattämnen, vilket man
gärna får göra, får talaren inte uppträda som domare. Talaren får inte heller vara ensidig eller
ironisk i förhållande till dem som har en annan åsikt.
§3
Reklam är förbjuden i alla Rundradions program. Förbudet gäller också penninginsamlingar för s.k.
goda ändamål. I samband med en gudstjänst får man meddela om kollekten, men man får inte
särskilt vädja till radiolyssnarna eller tv-tittarna.
§4
Rundradion har utsett den ledande branschsekreteraren vid Kyrkans central för det svenska
arbetet/Enheten för kommunikation till ansvarig producent för alla svenskspråkiga
andaktsprogram. Den ansvarige producenten kan i förväg granska manuskript och kräva ändringar
i texten, om innehållet bryter mot programreglerna. Han/hon skall också i samarbete med
Rundradions Övervakningsorgan övervaka att programmens tekniska och programmässiga nivå
fyller de krav som Rundradion ställer på sin produktion i allmänhet. De medverkande skall följa
anvisningarna om utförande och form, utfärdade av ansvarig producent i syfte att garantera denna
nivå.
§5
Den som medverkar i andaktsprogram är förpliktigad att inlämna noggranna uppgifter om den
musik och de textcitat som använts i programmet. Detta gäller också sådant bildmaterial som
berörs av Lagen om upphovsrätt.
§6
Övervakningsorganet fattar beslut om karantänsbestämmelser i samband med kyrkliga val.
§7
Övervakningsorganet kan förbjuda sådana personer som inte följer dessa direktiv, att uppträda i
andaktsprogram.

